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معرفی
صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری بر اساس قانون حمایت از 
شرکت ها و موسســات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات 
مصوب 1389 مجلس شورای اسالمی، به منظور کمک به تجاری سازی 
نوآوری ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق 
ارایه خدمات مالی به شــرکت ها و موسسات دانش بنیان، با سرمایه اولیه 

3،000 میلیارد تومان تاسیس شده است.
صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد عمومی غیردولتی است. هیات امنای این 
صندوق متشــکل ازتعدادی از وزرا، معاونان رییس جمهور، رییس بانک 
مرکزی و نیز تعدادی عضو حقیقی به ریاست رییس جمهور است. رییس 
و اعضای هیات عامل صندوق با مصوبه هیات امنا و حکم رییس جمهور 

منصوب می گردند.
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چشمانداز
• راهبر نظام تامین مالی زیست بوم نوآوری

• پیشران تجاری سازی فناوری های برتر
• حامی اصلی رقابت پذیری شرکت های دانش بنیان

• نقش آفرین پویا در شکوفایی اقتصاد دانش بنیان

دامنهحمایتها
تمامی شرکت ها و مؤسساتی که از سوی کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت 
 )www.daneshbonyan.isti.ir( شرکت ها و موسسات دانش بنیان
تأییدیه دانش بنیانی برای محصول یا محصوالت خود دریافت کنند، مشمول 

حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی خواهند بود.
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خدماتمالیواعتباری

تذکر: اعداد و ارقام ارائه شــده درخصوص مبلغ و زمان تســهیالت، حداکثر سقف قابل ارائه می باشد. میزان دقیق مبلغ و زمان تسهیالت )شامل پرداخت 
)اجرا(، تنفس و بازپرداخت( و همچنین تضمین الزم برای اخذ تســهیالت متناســب با مبلغ و ریسک طرح، پس از ارزیابی های کارشناسی درکمیته های 

تصمیم گیری داخل صندوق تعیین و به شرکت ابالغ می گردد.

توانمندسازی سرمایه گذاریضمانت  نامهتسهیالت مالی
)کمک بالعوض(

1. نمونه سازی
2. فعالیت های قبل از تولید صنعتی 

3. تولید صنعتی
4. سرمایه درگردش
5. فروش اقساطی 

6. تامین محل کاری
7. اشتغال  پایدار

8. اسنادخزانه اسالمی 

1. آموزش
2. مشاوره

3. رتبه بندی رقابت پذیری
4. حفاظت از مالکیت فکری

5. رویدادها و شبکه سازی
6. استانداردها و مجوزها

7. توسعه بازار

1.شرکت درمناقصه و مزایده 
)فرآیند ارجاع کار(

2.حسن انجام کار
3.پیش پرداخت

1.هم سرمایه گذاری
2.مشارکت درتاسیس صندوق های 

 )P. E(خصوصی
3.مشارکت درتاسیس صندوق های 

 )V.C( جسورانه بورسی



w w w . i n i f . i r

صـندوق نـوآوری و شـکوفـایی/ معرفی

7

بازهحمایتیدرچرخهعمرمحصول

*  در این دوره توسعه محصول با حمایت شتابدهنده ها صورت می گیرد

* *
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تسهیالتمالی
1.نمونهسازی

کارمزد   4%   حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 3 سال 
• نمونه سازی صنعتی )مشروط به وجود نمونه آزمایشگاهی/ اولیه( 

• ظرفیت سازی برای ورود محصوالت دانش بنیان به بازار )تولید محدودی 
از محصول دانش بنیان جهت بازارسازی(

• ارتقــا محصول دانش بنیان ) ایجاد ویژگی های فنی و عملکردی جدید 
قابل توجه در محصول(

• حمایت تا 100%  هزینه های مورد نیاز
• پرداخت به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت طرح )دارای زمان 

تنفس (
• الــزام به ارائه طرح )فنی، بازار و مالی( بر روی محصول دانش بنیان در 

قالب کاربرگ تخصصی صندوق

ثبت درخواســت: ســامانه غزال < درخواست تسهیالت 
صندوق < نمونه سازی
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2.فعالیتهایقبلازتولیدصنعتی
1% حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 5 سال  نرخ  1

• هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده سازی خط تولید
• طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال

• تولید آزمایشی و بازاریابی
• حمایت تا 80%  هزینه های مورد نیاز

• پرداخت به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت طرح  )دارای زمان تنفس (
• الــزام به ارائه طرح )فنی، بازار و مالی( بر روی محصول دانش بنیان در 

قالب کاربرگ تخصصی صندوق

ثبت درخواست: سامانه غزال < درخواست تسهیالت صندوق 
< فعالیت قبل از تولید صنعتی
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3.تولیدصنعتی
1% حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 7 سال نرخ 1

• بخشی از هزینه های تامین مکان تولید
• خرید، نصب و راه اندازی تأسیسات زیربنایی

• خرید، نصب و راه اندازی ماشین آالت و تجهیزات تولیدی
• حمایت تا 80%  هزینه های مورد نیاز

 • پرداخت به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت طرح )دارای زمان 
تنفس 

• الــزام به ارائه طرح )فنی، بازار و مالی( بر روی محصول دانش بنیان در 
قالب کاربرگ تخصصی صندوق

ثبت درخواســت: ســامانه غزال < درخواست تسهیالت 
صندوق < تولید صنعتی
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4.سرمایهدرگردش
• سرمایه در گردش از منابع داخلی 

1% حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 2 سال  نرخ 1
  - بخشی از هزینه های اجرای قراردادهای جاری مرتبط با محصول    

    دانش بنیان
  - بخشی از هزینه های تولید ساالنه محصوالت دانش بنیان شرکت

  - پرداخت به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت طرح )دارای زمان تنفس (
  - الزام به ارائه طرح بر روی محصول دانش بنیان در قالب کاربرگ تخصصی 

    صندوق

• سرمایه در گردش بانکی

نرخ 12% یک ساله، نرخ 15% دو ساله و نرخ 18% سه ساله

  - ارزیابی براساس شرایط مالی و اعتباری شرکت )نیازی به ارائه طرح نیست(
  - پرداخت به صورت یکجا ابتدای دوره

  - فاقد زمان تنفس
  - حمایت تا سقف 70%  فروش دانش بنیان سال قبل

ثبت درخواست: سامانه غزال< درخواست تسهیالت صندوق 
< سرمایه در گردش

ثبت درخواست: سامانه غزال< درخواست تسهیالت بانکی< 
سرمایه درگردش نرخ ترجیحی بانکی

-  بانک های عامل: سینا، صادرات، تجارت، ملت، کشاورزی، پارسیان، آینده و ...
-  برای تسهیالت بیش از 10 میلیارد ریال ارائه صورت های مالی حسابرسی   

    شده الزامی است.
- تعیین تضامین بر عهده بانک عامل و اعتبارسنجی متقاضی
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• سرمایه در گردش فوری

1% برای بازپرداخت تا 50 روز/ نرخ 18%برای بازپرداخت از 1 نرخ 
50 تا90روز

   حمایت ازنیازهای سرمایه در گردش فوری شرکتهای دانش بنیان با
 دوره باز پرداخت کوتاه مدت

 - پرداخت به صورت یکجا در ابتدای دوره
 - دوره پرداخت یک مرحله

 - دوره تنفس و بازپرداخت حداکثر سه ماه
 - تنها برای شرکتهای دارای صورتهای مالی حسابرسی شده و دارای 

   سود خالص در آخرین صورت مالی حسابرسی شده
 - حداکثر دوبار در سال و مشروط به تسویه تسهیالت قبلی

 - میانگین فروش شرکت به صورت وزن دار بر اساس فروش سال اخیر با 
   ضریب 3، فروش آخرین دوره حسابرســی شــده قبلی با ضریب 2 و 

   فروش دوره قبل تر با ضریب 1
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5.فروشاقساطی)لیزینگواستصناع)
نرخ  9% حداکثر مجموع زمان تنفس و بازپرداخت 3 سال 

• هدف توسعه بازار محصوالت دانش بنیان
• حداکثر به میزان 80% قیمت محصول

• پرداخت به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت طرح برای تسهیالت  
استصناع

• پرداخت به صورت یکجا برای تسهیالت لیزینگ
• لیزینگ برای کاالی آماده و استصناع برای سفارش ساخت

• الزام به ارائه طرح بر روی محصول دانش بنیان در قالب کاربرگ تخصصی 
صندوق

ثبت درخواست: سامانه غزال < درخواست تسهیالت صندوق 
<  لیزینگ / سفارش ساخت استصناع
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• استقرار موقت )رهن(

نرخ کارمزد %4  
 - حمایت تا 70%  ارزش کل رهن بر پایه نظرکارشناسی رسمی

 - سقف تسهیالت در تهران 4 میلیارد ریال، کالن شهرها 3 میلیارد ریال 
و سایر شهرها 2 میلیارد ریال

 -  قرارداد اجاره یک ساله قابل تمدید تا سه سال کارمزد 4% بازپرداخت 
انتهای قرارداد اجاره

 - با هدف حمایت از توسعه محل کار شرکت ها به تشخیص صندوق

6.تامینمحلکار
 • خرید

باز پرداخت 4 ساله بدون تنفس/ نرخ 16% برای کارگاه  نرخ %18
تولیدی درشهرک صنعتی

 - حمایت تا70% ارزش کارشناسی رسمی ملک                    
 - سقف تسهیالت در تهران20میلیارد ریال، کالن شهرها 15میلیارد ریال 

و سایر شهرها10میلیارد ریال و پرداخت از طریق بانک های عامل
  - استفاده مجدد از این تسهیالت هر10سال یک بار

  - در صورت دارا بودن شــرایطی )از قبیل ارائه درخواســت به صورت 
تجمعی و در قالب مجتمع فناوری، استقرار کارگاه تولیدی در شهرک های 
صنعتی، خرید اموال تملیکی صندوق و ... ، استقرار در مناطق کمتر توسعه 
یافته، استقرار در پارک های علم و فناوری و نواحی نوآوری( نرخ تسهیالت 

تا 12%  قابل کاهش است.
 - ســند محل مذکور یا تضامین دیگر به تشخیص بانک از شرکت اخذ 

خواهد شد.

ثبت درخواســت: ســامانه غزال < درخواست تسهیالت 
بانکی< خرید محل کار

ثبت درخواســت: ســامانه غزال< درخواست تسهیالت 
بانکی<ودیعه رهن محل کار
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7.اشتغالپایدار
نرخ  2% حداکثر بازپرداخت 3ساله بدون تنفس

• پرداخت به ازای هر نفر افزایش نیروی انسانی در لیست بیمه شرکت 300 
میلیون ریال از طریق بانک های عامل

• تا سقف 4/5 میلیارد ریال در سال )افزایش 15 نفر به لیست بیمه شرکت(
• افزایش خالص نیروهای شرکت در لیست بیمه زماِن درخواست نسبت 

به یک سال قبل
• شرایط فرد اضافه شده به لیست جهت استفاده از این تسهیالت  

- سن زیر40 سال
- مدرک تحصیلی کاردانی یا باالتر

- حداقل 3 ماه حضور در لیست بیمه شرکت

ثبت درخواست: سامانه غزال < درخواست تسهیالت بانکی 
< اشتغال زایی پایدار
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8.اسنادخزانهاسالمی)اخزا)
نرخ سود  4%  بازپرداخت در سررسید اخزا

• پرداخت تسهیالت به صورت یک جا و از طریق بانک های عامل 
• معادل 50% مبلغ اخزای مرتبط با فروش محصول دانش بنیان

• بازپرداخت تسهیالت در زمان سررسید اخزای ارایه شده
• کل اسناد اخزا به عنوان تضامین این تسهیالت ترهین می شود.

ثبت درخواست: سامانه غزال< درخواست تسهیالت بانکی 
<  اسناد خزانه اسالمی
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مسیراستفادهشرکتهایدانشبنیانازتسهیالت
تاسقف5میلیاردریال

با هدف تسهیل خدمت رسانی به شرکت های دانش بنیان در سراسر کشور 
و استفاده از مزایای جغرافیایی و تخصصی صندوق های پژوهش و فناوری 
)www.rtfunds.ir(، تسهیالت نمونه سازی، فعالیت های قبل از تولید 

صنعتی، تولید صنعتی، ســرمایه در گــردش از منابع داخلی، لیزینگ و 
اســتصناع تا سقف مبلغ 5 میلیارد ریال تنها از طریق این صندوق ها که 
دارای قرارداد خط اعتباری با صندوق نوآوری و شــکوفایی هستند ارائه 

می شود.
متقاضیان این تسهیالت تا سقف مبلغ تعیین شده باید به صورت مستقیم 
به این صندوق ها مراجعه کرده و درخواست استفاده از محل خط اعتباری 
صندوق نوآوری و شــکوفایی را مطــرح کنند و هیچ نیازی به مراجعه به 

صندوق نوآوری و شکوفایی ندارند.
همچنیــن متقاضیان برای تقاضاهــای با ارقام باالتــر می توانند جهت 
بهره مندی از خدمات متنوع صندوق نوآوری و شکوفایی به سامانه غزال در 

وبگاه www.inif.ir مراجعه نمایید.

قابل توجه استارت آپ ها، شرکت های فناور
شرکت های دانش بنیان برای محصوالت غیر دانش بنیان، شرکت های فناور 
غیر دانش بنیان، خالق و استارت آپ ها می توانند از تسهیالت اختصاص 
یافته به صندوق های پژوهش و فناوری)www.rtfunds.ir( که مطابق قانون 
حمایت از شرکت های دانش بنیان از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به 

آنها پرداخت شده است، بهره مند شوند.
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ضمانتنامه
این خدمت به منظور صدور انواع ضمانت نامه های پیمان از طریق بانک های 

همکار به شرکت های دانش بنیان ارائه می شود.
• صدور ضمانت نامه بــرای قراردادهای محصوالت دانش بنیان 

شرکت ها و ملزومات آنها
• ضمانت نامه ها بانکی است و از طریق بانک های همکار صادر می شود. 

•  انواع ضمانت نامه های بانکی قابل صدور:
  - ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده )فرآیند ارجاع کار(

  - ضمانت نامه حسن انجام کار
  - ضمانت نامه پیش پرداخت

• شرایط صدور ضمانت نامه شامل نوع تضمین و میزان سپرده با توجه به 
اعتبار شرکت مشخص می شود.

• مزایای ضمانت های صادره از مسیر صندوق نوآوری و شکوفایی:
  - تأمین 50 درصد سپرده نقدی مورد نیاز بانک توسط صندوق

  - تخفیف 30 درصدی در کارمزد صدور ضمانت نامه بانکی

حداعتباریضمانتنامه
• اعتباری است که به شرکت برای یک سال داده می شود تا از محل آن، 
ضمانت نامه های شــرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیش پرداخت به 

صورت تجدیدناپذیر صادر شود.
• در صورت دریافت حد اعتباری ضمانت نامه توسط شرکت دانش بنیان 
از صندوق، تا ســقف مذکور، بدون ارزیابی مجدد و متناسب با درخواست 
شرکت در اسرع وقت ضمانت نامه از طریق بانک های همکار صادر می گردد.

ثبت درخواست: سامانه غزال< درخواست ضمانت نامه < 
ضمانت نامه پیمان

ثبت درخواست: سامانه غزال < درخواست ضمانت نامه < 
حد اعتباری
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سرمایهگذاری
مدل های ســرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف حمایت از 
تامین مالی طرح های دانش بنیان و نوآورانه در قالب مشــارکت در سود و 

زیان است.  در حال حاضر ابزار مورد استفاده عبارت است از:
1. مدل های هم سرمایه گذاری

2. مشارکت در تاسیس صندوق های سرمایه گذاری جسورانه
3. مشارکت در تاسیس صندوق های سرمایه گذاری خصوصی

4. مشارکت در تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری
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1- مدل های  هم سرمایه گذاری 
 در این ساختار نهادهای مشخصی به عنوان عامل سرمایه گذاری تعیین 
می شوند. عاملین سرمایه گذاری می توانند تمامی مراحل مربوط به پذیرش، 
ارزیابی، مذاکره و توافق با متقاضیان را انجام دهند. در صورت نهایی شدن 
توافــق بین عامل و متقاضی، صندوق نوآوری و شــکوفایی نیز در همان 
چارچوب اقدام به تامین مالی و مشــارکت در طرح پیشنهادی متقاضی 

خواهد کرد. 
تامین مالی صندوق در این مدل تا 4 برابر ســرمایه گذاری عامل است. انواع 

حالت های هم سرمایه گذاری عبارتست از:

  • هم سرمایه گذاری 2 جزیی صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق های 
پژوهش و فناوری به عنوان عامل

 • هم سرمایه گذاری 3 جزیی با صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق های 
پژوهش و فناوری به عنوان عامل

  • هم سرمایه گذاری با صندوق های سرمایه گذاری جسورانه

ثبت درخواست: مراجعه به صندو ق های پژوهش و فناوری یا 
صندوق های جسورانه بورسی
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• هم ســرمایه گذاری 2 جزیی صندوق نوآوری و شــکوفایی با 
صندوق های پژوهش و فناوری به عنوان عامل

در این روش از مشــارکت عامل ســرمایه گذاری، صندوق های پژوهش و 
فناوری هســتند. این صندوق ها می توانند موضوعات پیشنهادی توسط 

متقاضی را پذیرش و ارزیابی کنند.  
متقاضیان بایســتی با مراجعه به این صندوق ها درخواســت مشارکت و 
ســرمایه گذاری خود را ارائه نمایند. در صورت توافق متقاضی با صندوق 
پژوهش و فناوری و امادگی صندوق مذکور برای سرمایه گذاری حداقلی در 
طرح )حداقل 20 درصد( صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام به سرمایه گذاری 

مانده منابع مورد نیاز خواهد کرد.

صندوقنوآوریوشکوفایی

صندوقپژوهشوفناوری

متقاضی

%80

%20
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• هم ســرمایه گذاری 3 جزیی صندوق نوآوری و شــکوفایی با 
صندوق های پژوهش و فناوری به عنوان عامل

هدف از ایجاد این مدل از مشارکت امکان همکاری نهادهایی مانند دانشگاه ها، 
پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، پارک های علم و فناوری، شتابدهنده ها و 

سایر بازیگران زیست بوم نوآوری با صندوق نوآوری و شکوفایی است. 
لذا نهادهای مذکور و طرح هایی که در مراکز علمی کشــور در حال توسعه و 
فعالیت هستند می توانند با توافق با یکی از صندوق های پژوهش و فناوری 
و تامین حداقل20 % سرمایه مورد نیاز طرح، مانده سرمایه گذاری خود را 

از طریق منابع صندوق نوآوری و شکوفایی جبران کنند. 

صندوقپژوهشوفناوری مراکزعلمی

%80

صندوقنوآوریوشکوفایی

متقاضی

%80

+

%20



w w w . i n i f . i r

صـندوق نـوآوری و شـکوفـایی/  سرمایه گذاری

23

• هم سرمایه گذاری با صندوق های سرمایه گذاری جسورانه
صندوق نوآوری و شــکوفایی با هدف حمایت از سرمایه گذاری جسورانه 
و توسعه کسب وکارهای فعال در کشور مدل هم سرمایه گذاری خود را با 
صندوق های جسورانه بورسی نیز توسعه داده است. در این چارچوب عامل 

سرمایه گذاری صندوق، صندوق سرمایه گذاری جسورانه بورسی است.
هم سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق های سرمایه گذاری 
جســورانه بورسی با ضریب پایین تر نسبت به سایر عاملین است. میزان 
ســرمایه گذاری صندوق با این دسته از عاملین حداکثر برابر خواهد بود. 
لذا در صورتی که یک صندوق سرمایه گذاری جسورانه اقدام به مشارکت با 
یک طرح کند، صندوق نیز حداکثر معادل مبلغ تخصیص یافته به طرح 

مذکور اعتبار پرداخت خواهد کرد و اقدام به مشارکت می کند. 

صندوقنوآوریوشکوفایی

صندوقسرمایهگذاریجسورانهبورسی

متقاضی

%50

%50
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2- تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه بورسی
صندوق های سرمایه گذاری جسورانه نوعی از صندوق های سرمایه گذاری 
هستند که در چارچوب ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار کشور 
تاسیس می شوند. این صندوق ها با هدف انجام سرمایه گذاری در طرح های 
نوآورانه، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها ایجاد شده و یک نهاد مالی 

تخصصی در حوزه سرمایه گذاری خطر پذیر هستند. 
صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف توسعه این صندوق ها تا سقف 40 درصد 
در تاسیس این صندوق ها مشارکت می کند. نهادهای مالی و سرمایه گذاران 
می توانند با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی، اقدام به ایجاد و تشکیل 

این صندوق ها کنند. 
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3-مشارکت در تاسیس صندوق سرمایه گذاری خصوصی بورسی
صندوق هــای ســرمایه گذاری خصوصی بــا هدف حمایت از توســعه 
کسب وکارهای سنتی و دارای ظرفیت رشد ایجاد می شود؛ راهبرد اصلی 
آنها اســتفاده از ابزارهای نوین، روش های نوآورانه، فناوری جدید و دانش 
فنی و اجرایی به روز به منظور ایجاد ارزش افزوده در یک کسب وکار فعال 

است. 
از آنجا که یکی از ماموریت های این صندوق بهره ور ساختن ظرفیت های 
موجود در کشور است، آمادگی مشارکت تا 40 % در تاسیس صندوق های 

سرمایه گذاری خصوصی وجود دارد.
4- مشارکت در تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری

صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف افزایش تعداد عاملین سرمایه گذاری در 
تاسیس صندوق های پژوهش و فناوری در مناطق خاص مشارکت می کند. 
مشــارکت صندوق نوآری و شکوفایی تا ســقف 34 درصد و با تمرکز بر 
مناطق کمتر توسعه یافته و مناطقی است که صندوق پژوهش و فناوری 

در آن ها فعال نیست.  
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توانمندسازی)بالعوض)ب
صنــدوق با ارائه کمک بالعوض از طریق ارائه خدمات آموزش، مشــاوره، 
توسعه بازار، استانداردها و مجوزها، رتبه بندی رقابت پذیری )عارضه یابی(، 
حفاظت از مالکیت فکری، رویدادها و شبکه سازی از شرکت های دانش بنیان 

حمایت می کند.

1.آموزش
• آموزش از طریق شبکه کارگزاری: 

  - حوزه های مالی، مدیریتی، فنی )به صورت حضوری و غیرحضوری(
  - برگزاری دوره های آموزشی )کوتاه مدت و بلندمدت( از طریق کارگزاران 

تخصصی با حمایت مالی صندوق
  - پرداخت 70 تا 90 درصد هزینه برگزاری دوره متناسب با محتوای دوره

• یادگیری شرکتی
  - برگزاری دوره آموزشی تخصصی برای کارکنان شرکت های دانش بنیان 

در داخل شرکت
  - پرداخت 90 درصد هزینه ها تا ســقف 200 میلیون ریال در سال برای 

شرکت های دانش بنیان 
  - پرداخت 90 درصد هزینه ها تا ســقف 250 میلیون ریال در سال برای 

شتابدهنده های دانش بنیان 
ثبت درخواست: ســامانه غزال< درخواست توانمندسازی

< یادگیری
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2.مشاوره
• برگزاری جلســات مشاوره )حضوری در مرکز مشاوره صندوق، آنالین، 

تلفنی( در حوزه های بازاریابی، مالیات، مدل کسب وکار، ...
• برگزاری پانل مشاوره خبرگان 

• امکان برگزاری جلسات مشاوره در استان ها با همکاری پارک های علم 
و فناوری 

• پرداخت 90 درصد هزینه های مشاوره توسط صندوق نوآوری
• سقف استفاده از خدمات مشاوره برای هر شرکت: 3 جلسه در ماه

3.رتبهبندیرقابتپذیری/عارضهیابی
• شناسایی و تحلیل چالش ها و مسائل پیش روی شرکت ها

• ارائه راه حل ها و راهکارهای اجرایی
• طراحی و اجرای برنامه های توانمندسازی متناسب با نیاز هر شرکت

• ارائه خدمات در سه سطح پایه، توسعه، بهبود مستمر
• پرداخت 70 درصد هزینه ها تا سقف 300 میلیون ریال 

ثبت درخواست: ســامانه غزال< درخواست توانمندسازی< 
مشاوره

ثبت درخواست: سامانه غزال < درخواست توانمندسازی < 
رتبه بندی
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4.حفاظتازمالکیتفکری
• ممیزی و ارزش گذاری دارایی فکری

  - جست وجوی دانش پیشین: 75 درصد هزینه ها تا سقف 20 میلیون ریال
  - تحلیل نقض پتنت: 70 درصد هزینه ها تا سقف 35 میلیون ریال

  - تحلیل پتنت: 70 درصد هزینه ها تا سقف 15 میلیون ریال
• مشاوره و ثبت نشان تجاری

  - داخلی: 65 درصد هزینه ها تا سقف 10 میلیون ریال
  - خارجی: 85 درصد هزینه ها تا سقف 500 میلیون ریال

• مشاوره و ثبت اختراع 
  - در آمریکا: 85 درصد هزینه ها تا سقف 1200 میلیون ریال

  - در سایر کشورها: 85 درصد هزینه ها تا سقف 1700 میلیون ریال
  - در داخل کشور: 65 درصد هزینه ها تا سقف 15 میلیون ریال

• مشاوره و ثبت طرح صنعتی 
  - داخلی: 65 درصد هزینه ها تا سقف 70 میلیون ریال

  - خارجی: 85 درصد هزینه ها تا سقف 420 میلیون ریال

ثبت درخواست: سامانه غزال < درخواست توانمندسازی< 
حمایت از حفاظت مالکیت فکری
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5.رویدادهاوشبکهسازی
• برگزاری رویدادهای معرفی نیاز فناورانه یا معرفی فناوری

• برگزاری نشســت های شبکه ســازی و انتقال تجربیات بین شرکت های 
دانش بنیان

 )B2B فراهم سازی امکان تعامل طرف عرضه و تقاضای فناوری )جلسات •
و عقد قراردادهای همکاری فناورانه

• برگزاری نمایشگاه توانمندی های فناورانه شرکت های دانش بنیان و فناور و 
نیازهای فناورانه صنایع بزرگ در حاشیه رویدادها

• برگــزاری رویدادهــای پیش شــتابدهی و ارائه به ســرمایه گذار )ویژه 
شــتابدهنده های دانش بنیان(: پرداخت 70 درصد هزینه ها تا سقف 250 

میلیون ریال به ازای هر رویداد
• حمایت از دریافت و تمدید کارت بازرگانی )70 درصد هزینه ها تا سقف 

10 میلیون ریال(

ثبت درخواست: اطالع رسانی و ارسال لینک و شماره تماس 
ثبت نام
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6.استانداردهاومجوزها
• حمایت از مشاوره و اخذ استانداردها، مجوزها و تأییدیه های تخصصی: 

70 درصد هزینه تا سقف 200 میلیون ریال
• حمایت از مشاوره و اخذ اســتانداردهای صادراتی: 50 درصد هزینه تا 

سقف 1000 میلیون ریال
• حمایت از تمدید استانداردها، مجوزها و تأییدیه های تخصصی: 70 درصد 

هزینه تا سقف 100 میلیون ریال
• حمایت از تمدید استانداردهای صادراتی: 50 درصد هزینه تا سقف 500 

میلیون ریال
• لیست استانداردهای تخصصی و صادراتی مورد حمایت در سایت صندوق 

)خدمات توانمندسازی( موجود است.

ثبت درخواست: سامانه غزال < درخواست توانمندسازی < 
حمایتی استاندارد
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7.توسعهبازار
• حمایت از حضور شــرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های داخلی: 70 
درصد هزینه های اجاره غرفه، غرفه آرایی تا سقف 400میلیون ریال در سال
)200 میلیون ریال حضور مستقل و 200 میلیون ریال حضور در پاویون(

• حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های خارجی: 70 
درصد هزینه های اجاره غرفه، غرفه آرایی تا سقف 800 میلیون ریال در سال

• حمایت از حضور در نمایشگاه های دائمی خارجی: 70 درصد هزینه ها تا 
سقف 400 میلیون ریال در سال

• حمایت از اعزام/ پذیرش هیأت های تجاری: 70 درصد هزینه ها تا سقف 
200 میلیون ریال در سال

• لیست نمایشگاه های داخلی و خارجی مورد حمایت در سایت صندوق 
)خدمات توانمندسازی( موجود است.

• امکان حضور در نمایشگاه به صورت مستقل یا در قالب پاویون

ثبت درخواست: سامانه غزال < درخواست توانمندسازی < 
تجاری سازی
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مسیراستفادهازخدماتتوانمندسازی
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بستهحمایتازشتابدهندههایدانشبنیان
این خدمت به منظور تامین مالی اســتارت آپ ها در مراحل اولیه رشد به 
صورت غیرمســتقیم و از طریق شتابدهنده های دانش بنیان در نظرگرفته 

شده است.
• تأمین 100% ودیعه رهن فضای استقرار از طریق تسهیالت قرض الحسنه

• تأمین 70 % هزینه خرید محل استقرار از طریق تسهیالت 18% از منابع 
بانکی

• تسهیالت با نرخ ترجیحی برای مرمت و بازسازی فضای استقرار
• تسهیالت با نرخ ترجیحی برای تأمین تجهیزات فنی

• تسهیالت با نرخ ترجیحی برای تأمین »سرمایه بذری«
• تأمین فضای برگزاری رویدادها

• توانمندســازی )آموزش، مشــاوره، رویداد، مالکیت فکری، نمایشــگاه، 
استاندارد و ...(

• برگزاری رویدادهای پیش شتابدهی و ارائه به سرمایه گذار
• مشارکت و سرمایه گذاری در استارت آپ ها و هسته های فناور شتابدهنده ها 

حداکثر تا 4 برابر آورده شتابدهنده )و سایر اجزای سرمایه گذاری(
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بستهحمایتازشرکتهایدانشبنیانمستقر
درپارکهایعلموفناوری

محور تسهیالت:
• اعطــای انواع تســهیالت و ضمانت نامه به شــرکت های دانش بنیان و 
واحدهاي فناور پارک ها به طور مستقیم یا از طریق صندوق هاي پژوهش 

و فناوری 
• ایفای نقش پارک ها به عنوان کارگزار ارزیابي و نظارت صندوق

• پذیرش ضمانت پارک ها برای ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان 
پارک ها

محور توانمندسازی:
• ایفای نقش پارک ها به عنوان هاب توانمندسازی

• بهره منــدی شــرکت های دانش بنیــان پارک ها از خدمــات بالعوض 
توانمندسازی صندوق

محور سرمایه گذاری:
• تأمین مالی شــرکت های پارک ها در قالب مشارکت تا 4 برابر مجموع 

سرمایه گذاری نقدی خود و عامل
• ضمانت حداکثر 80 %  اصل و سود حاصل از سرمایه گذاری شرکت های 

پذیرفته شده در بورس و فرابورس در شرکت های مستقر در پارک ها
محور خدمات شتابدهی

• ارایه خدمات توانمندسازی برای شتابدهنده های دانش بنیان پارک ها 
• اعطای تسهیالت ترجیحی به شتابدهنده های دانش بنیان پارک ها برای 

تأمین سرمایه بذری و تأمین، آماده سازی و تجهیز فضای استقرار



w w w . i n i f . i r

صـندوق نـوآوری و شـکوفـایی

35

نحوهارائهدرخواستودریافتخدمات
متقاضیان جهت بهره مندی از خدمات متنوع صندوق نوآوری و شکوفایی 
می توانند پس از مراجعه به وب گاه صندوق نوآوری و شکوفایی به  نشانی 
WWW.INIF.IR و دریافت نام کاربری )شناســه ملی شرکت( و کلمه 

عبور از طریق سامانه غزال، درخواست خود را ثبت نمایند.
همچنین میز خدمت)داخلی 118( و میز پذیرش)داخلی 611( صندوق 
آماده پاسخگویی به سواالت و ارائه اطالعات تکمیلی و راهنمایی های الزم 
جهت آشنایی با خدمات و نحوه ثبت درخواست می باشد. عالوه بر امکان 
برقراری ارتباط تلفنی، امکان ارسال ایمیل، گفتگوی آنالین نیز وجود دارد.





برای دریافت آخرین نسخه خدمات به سایت صندوق مراجعه فرمایید.

www.inif.ir Info@inif.ir

inif_ir1 @inif_ir @tavanmandsazi

فکـس:


